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Cautã Faþa Domnului!
Luni, 13 Ianuarie
Citirea: Geneza 4-7
Întâlnire de rugăciune, de la ora 18.

Marţi, 14 Ianuarie
Citirea: Iosua 6-10
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 15 Ianuarie
Citirea: Psalmii 6-8
Timp de rugăciune de la ora 6:30 dimineaþa.
Întâlnire de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Liviu Buzguţa, Silviu Silaghi
ºi Florian Prodea

Joi, 16 Ianuarie
Citirea: Iov 5-6
Întâlnire de rugăciune, de la ora 18.

Vineri, 17 Ianuarie
Citirea: Isaia 12-17
Întâlnirea tinerilor, de la ora 18.

Sâmbătă, 18 Ianuarie
Citirea: Matei 5-7

Duminică, 19 Ianuarie
Citirea: Romani 5-6
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Dana şi Denisa, Sorin Tămaş
şi Teodor Bulzan

Azi, 12 Ianuarie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Sorin Demian şi Timotei Bulzan

Psalmul 7:17

Versetul sãptãmânii:

Eu voi lăuda pe
Domnul pentru
dreptatea Lui
şi voi cânta
Numele
Domnului,
Numele Celui
Preaînalt.
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui+i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL,

www.betania.ro

• Citește și aprofundează Biblia.
• Investește în oameni.
• Fii exemplu.
de Teodor Bulzan
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PROVOCÃRI oi şi ve PENTRU 2014!
n
„Pe măsură ce noi uşi se vor deschide în acest an, este important ca tu să închizi
vechile uşi. În acest an, ca niciodată, Eu deschid uşile inimilor, ale minţilor, regiunilor şi
naţiunilor. Cheia pentru Noul An este ascultare în dragoste. Eu caut inimi doritoare care
nu opun rezistenţă planurilor şi căilor Mele. Intră în acest an al uşilor deschise cu laude
pe buzele tale şi cu mulţumiri în inimă. Umblă potrivit Cuvântului Meu, umblă prin Duhul
şi trăieşte potrivit Duhului, şi astfel puterea Mea se va odihni peste tine! Slava Mea va
fi văzută peste faţa ta şi mulţi se vor întoarce la Mine în acest an al secerişului!”
Citatul de mai sus face parte dintr-un
mesaj profetic transmis pentru biserica lui Isus
pentru anul acesta. Îl puteţi citi în întregime pe
pagina de internet a bisericii. Deși unii ar putea
spune că este prea general, eu spun că este
foarte cuprinzător. Dar ceea ce este cel mai
important, este înrădăcinat în Scriptură și în
promisiunile lui Dumnezeu pentru noi.

EDITORIAL,

continuare...

Cum ne poate ajuta un asemenea mesaj profetic? El ne poate ajuta atunci când,
citindu-l, dacă o anumită idee ni se adresează nouă și ne dăm seama că acel pasaj
ar putea fi pentru noi, să-l luăm ca atare, să medităm asupra lui, să ne rugăm
Domnului să ne dea lumină, înţelepciune și harul de a împlini cu noi acel cuvânt. În
continuare, desigur, cheia biruinţei și anul acesta va fi credincioșia noastră în
lucrurile mici: citirea zilnică a Bibliei cu meditare, memorare și studiu, rugăciune,
întreţinerea și dezvoltarea de relaţii sănătoase și viaţă de dărnicie generoasă din
dragoste. Credincioșia în aceste lucruri mici ne va poziţiona și ne va propulsa spre
împlinirea unor scopuri mari și glorioase pe care Dumnezeu le are cu noi spre
lărgirea Împărăţiei Sale și, desigur, (numai) spre Slava Sa! Amin!

Anunţuri

T E IN VITÃM S Ã T E IM P LIC I
în proie ctul social

O m a s ã p e z i!
D O N E AZÃ 2 5 d e le i şi d a i d e
m â n c a re une i pe rsoane în ne voi,
tim p d e o s ãp tãm â n ã. F olosiþi plicul
de cole ctã pe ntru ace ste donaþii.
„S ã dãm hranã ce lui flãm ând”!

ÎN T ÂLN IR I D E R U G ÃC IU N E
în fie care se arã de la ora
1 8 00 şi M ie rcure a şi
de la ora 6 3 0 dim ine aţa.
Îm pre unã cu întâlnirile de
rugãciune intrãm şi într-o
P E R IO AD Ã D E P O S T.
S C O PUL E S TE D E A
C ÃU TA FAŢ A D O M N U LU I
Ş I C ÃLÃU ZIR E A LU I pe ntru
noul an, pe ntru bise ricã şi
ce aşte aptã E l sã face m
pe ntru oraş şi naţiune .

În ziua de Duminicã, 26 Ianuarie 2014 va avea loc şi Adunarea Generalã
a membrilor bisericii cu Dare de seamã pe anul 2013 şi
Perspective pe 2014. Toþi cei care au propuneri sau întrebãri precum şi
cei care au nevoie sã-şi clarifice situaþia membralã sunt rugaþi sã-l
contacteze pe pastorul bisericii.

De ce să postim?
de Dennis R.

Dumnezeu a spus: „Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi
căuta cu toată inima.” (Ieremia 29:13) Când un bărbat sau o
femeie este gata să lase deoparte apetitul normal al trupului ca
să se concentreze pe rugăciune, demonstrează prin asta că sunt
serioși și-L caută pe El cu toată inima.

Postul este o expresie a dedicării totale. Găsim aceasta clar în
chemarea lui Ioel către na+iune: „Dar chiar acum, zice Domnul,
întoarceţi-vă la Mine cu toată inima, cu post, cu plânset şi bocet!”
Andrew Murray a spus: „Postul ne ajută să ne exprimăm, să ne
adâncim și să confirmăm decizia că suntem gata să sacrificăm
orice – chiar pe noi înșine – pentru a dobândi ceea ce căutăm
pentru Împără+ia lui Dumnezeu.”
Deci de ce să postim? Pentru că prin asta demonstrăm că-L
cautăm pe El „din toată inima”. Postul pune lucrurile în
perspectiva corectă. Este un mod de a spune: „Mâncarea și
lucrurile acestei vie+i nu sunt așa de importante pentru mine
acum ca ……………… (completează tu).”

Renun+area la mâncare pentru a ne concentra pe Dumnezeu și
planul Lui arată umilin+ă. De aceea postul este echivalentul frazei:
„mă smeresc înaintea Domnului” (Psalmul 35:13, 1 Împăra+i
21:29, Ezra 8:21).

Când o persoană este preocupată de lucrurile lui Dumnezeu, el se
va smeri și va alege să aibe în via+ă momente când să se ab+ină
de la bucuria hranei pentru a continua să se focalizeze pe
lucrurile importante pentru Dumnezeu.

